Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele: E633-S-3939/2015
č. zhotovitele: 180-PVO/2015
na realizaci:
„Doplnění počítačů náprav Zábřeh, Mohelnice“

Čl. I Smluvní strany
1.1.

OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. ………………………, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: …………………
Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)
a
1.2.

ZHOTOVITEL:

AŽD Praha s.r.o.
Sídlo: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617
IČ: 48029483; DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupena: Ing. …………………., na základě plné moci
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: ………………………..
Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:
AŽD Praha s.r.o.
Montážní závod Olomouc
Jiráskova 5
772 00 Olomouc
na straně druhé (dále jen zhotovitel)
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I.
Dne 26. 11. 2015 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-3939/2015 (č. zhotovitele:
180-PVO/2015) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je Doplnění počítačů náprav Zábřeh,
Mohelnice.
Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se snižuje cena díla na základě Změnového listu č. 1, který je
nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a zároveň upřesňuje termín ukončení prací, resp. měsíc
předání dokumentace skutečného provedení.
Důvod pro zpracování změnového listu č. 1 byl:
Při zpracování realizační dokumentace a zapracování úprav zpětného trakčního propojení podle nově schváleného schéma izolace byly zjištěny rozdíly mezi soupisem prací a dodávek, který byl předmětem soutěže
(zadávací dokumentace) a skutečností. Jedná se zejména o jiné množství použitých jednotek a lanových
propojení, menší rozsah prací na elektronických prvcích a úpravách SW v dotčených ŽST a CDP Přerov.
Méně práce vznikly u obou PS ( 01- Mohelnice a 02-Zábřeh na Moravě) v celkové výši 5 718 734,48 Kč.
Vícepráce vznikly jen u PS 02 Zábřeh na Moravě v celkové výši 952 316,05 Kč. Všechny položky sepsané
v přiložených soupisech méněprací/víceprací byly předmětem zakázky a oceněny v jednotlivých položkách.
Výše uvedené změna se týkají pouze v množství.
Cena díla se sníží o 4 766 418,43 Kč bez DPH
Celková cena díla je: 25 109 453,57 Kč bez DPH
Předání dokumentace skutečného provedení (DSP) bude provedeno do 2 měsíců od předání a aktivace celého díla, tj. do konce srpna 2016.

II.
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva
vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran.
Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel
dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 2. 6. 2016

V Praze dne 3. 6. 2016

……………………………….…………….
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

……………………………….…………….
za zhotovitele
AŽD Praha s.r.o.

Ing. …………………………
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Ing. …………………
obchodní ředitel
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